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Bijeenkomsten over sectororganisatie 
 
VOS/ABB en de collegaorganisaties organiseren in november op verschillende 
plaatsen in het land discussiebijeenkomsten over de Sectororganisatie Primair 
Onderwijs in oprichting.  
 
De Sectororganisatie Primair Onderwijs zal vanaf begin 2008 de algemene belangen 
van het po-veld gaan behartigen. De officiële oprichtingsvergadering is op 22 januari 
aanstaande. De discussiebijeenkomsten in november zijn bedoeld om helderheid te 
krijgen over de vraag wat de sectororganisatie volgens de leden moet gaan doen.  
 
De bijeenkomsten zijn van 17.30 tot 20.30 uur (met uitzondering van Harderwijk: 
vanaf 16.30 uur) op de volgende data en locaties: 
 
5 november:  
Groningen, CSG Wessel Gansfortcollege,  Heerdenpad 8, 9731 BJ Groningen 
 
6 november:  
Drachten, CSG Liudger, Locatie Raai, Raai 2000, 9202 HX Drachten           
 
7 november:  
Maastricht, basisschool Amby, Koninginnestraat 2A, 6225 BR Maastricht 
Zwolle, basisschool De Klokbeker, Professor Feldmannweg 5, 8015 PB Zwolle 
 
8 november:  
Rotterdam, basisschool De Vierambacht, Nozemanstraat 75, 3023 TM Rotterdam 
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12 november:  
Arnhem, De Basis, Koningstraat 27, 6811 DG Arnhem 
Enschede, De Triangel, G. Terborghstraat 1 7545 BV Enschede 
 
13 november: 
Amsterdam, Hubertus Vakschool (ROC van Amsterdam), Reinaert de Vosstraat 27, 
1055 CL Amsterdam 
Utrecht, Utrechtse Schoolvereniging, Frans Halsstraat 22A, 3583 BL Utrecht 
 
14 november:  
Alkmaar/Uitgeest, basisschool Kornak, Benningskamplaan 60, 1911 LP Uitgeest 
Den Haag, Montessori-basisschool Leidschenveen, Pijlkruidveld 106, 2492 MB Den 
Haag 
 
20 november:  
Hoogeveen, basisschool De Sprong, Boekenberghstraat 12, 7906 GA Hoogeveen 
Harderwijk, basisschool Willem Alexander, Veldkamp 33, 3843 BE Harderwijk (let 
op: tijdstip van aanvang is 16.30 uur) 
 
21 november:  
Goes, basisschool De Zuidwesthoek, Elvis Presleylaan 107, 4462 LB Goes 
Den Bosch/Drunen, basisschool 't Span, Schimmelpenninckstraat 22, 5151 CL 
Drunen 
 
22 november:   
Tilburg, basisschool De Blaak, Grebbe 42, 5032 RT  Tilburg 
Venlo, Stichting Akkoord, Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo 
 
Aanmelden kan door een e-mailtje te sturen naar j.duijnhouwer@sectororganisatie-
po.nl.  
 
Op de website www.sectororganisatie-po.nl kunt u vanaf 22 oktober het 
discussiedocument voor de bijeenkomsten downloaden. In de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>bestuur & management) staat de 
uitnodigingsbrief die aan alle po-leden is verstuurd. 
 
 
Schema Reglement Vf geactualiseerd 
 
Het overzicht van de vervangingsmogelijkheden op basis van het Reglement 
Vervangingsfonds 2007-2008 voor het basisonderwijs, het speciaal 
basisonderwijs en de WEC-scholen is geactualiseerd.  
 
Dit schema omvat een overzicht van de vervangingsmogelijkheden, uitgaande van 
de 'foto' van 5 juli 2006 (personeelsleden op declaratiecode 1) en waar voor nieuwe 
personeelsleden, die na 5 juli 2006 zijn benoemd of aangesteld, een vrijwillige 
verzekering bij het Vervangingsfonds is afgesloten. 
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Situatie  Vervanging  Vergoeding  
Vervangingsfonds 

Bijzonderheden  

Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 
directielid 

Student laatste leerjaar 
zonder leer- 
arbeidsovereenkomst 

Neen In artikel 3 van de 
WPO/artikel 3 WEC, 
worden voorwaarden 
gesteld aan de 
bevoegdheid. Een 
vierdejaars student 
voldoet hier niet aan. 

Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 
directielid 

Leerkracht in opleiding 
(LIO) met 
leerarbeidsovereenkomst 

Ja. Vervanging kan 
alleen plaatsvinden 
naast zijn LIO-uren 
als onderwijs-/ 
klassenassistent. 
Voor het directielid 
geldt dat alleen de 
lesgevende taken 
vervangen kunnen 
worden. 

Indien aan de 
voorwaarden is 
voldaan, genoemd in 
artikel 3 van de WPO/ 
artikel 3 WEC. 

Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 
directielid 

Leerkracht in opleiding in 
stage 

Neen Is een onbevoegde 
groepsleerkracht. 

Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 
directielid 

Leerkracht door interne 
overplaatsing of 
aanwijzing 

Neen Betrokkene is in dienst 
van hetzelfde bevoegd 
gezag. Slechts in het 
geval dat die 
leerkracht op zijn/haar 
beurt vervangen moet 
worden en aan deze 
vervangingsconstructie 
kosten zijn verbonden, 
dan kan een declaratie 
ingediend worden (art. 
20a, lid 2, Reglement 
Vervangingsfonds). 

Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 

Inhuren leerkracht van 
uitzendbureau 

Ja Onder voorwaarde, 
genoemd in art 20b 
van het Reglement 
Vervangingsfonds. 

Ziek directielid Inhuren leerkracht van 
uitzendbureau 

Neen   

Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 
directielid 

Zij-instromer Ja  Artikel 8 Reglement 
Vervangingsfonds 
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Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 
directielid�

Student PABO, die zijn 
studie heeft afgerond, maar 
nog niet in het bezit is van 
zijn diploma.�

Ja, indien de PABO 
een bewijs afgeeft 
dat de student zijn 
studie met goed 
gevolg heeft voltooid 
en alleen nog op de 
officiële uitreiking 
dient te wachten. 
Zolang de student dit 
bewijs nog niet in 
zijn bezit heeft, kan 
hij wel als 
onderwijsassistent/ 
klassenassistent 
aangesteld worden. 
Bij een directielid 
geldt dat alleen 
lesgevende taken 
vervangen kunnen 
worden.�

Zodra de student zijn 
diploma heeft ontvangen 
dient een afschrift 
hiervan in zijn dossier 
bewaard te worden.�

Ziek(e) groeps-/ 
vakleerkracht/ 
directielid�

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � �
� � � � �  � � 	 � �
� � � 	 	 � � � 	 	 � 	 
 � � 
 �

Ja. 
Voor een directielid 
geldt dat alleen de 
lesgevende taken 
vervangen kunnen 
worden.�

Vervanger wordt 
aangesteld als 
onderwijsassistent en 
krijgt een aanstelling 
waaruit blijkt dat  
a. hij aangesteld is i.v.m. 
en voor de duur van het 
ziekteverlof van de met 
naam genoemde 
leerkracht. 
p.s. de naam van de 
afwezige dient uit 
privacy-overwegingen 
niet op de akte vermeld 
te worden. 
b. uit de aanstelling 
blijkt onder 
verantwoordelijkheid 
van welke andere 
leerkracht hij in kwestie 
de opvang verzorgt (zie 
artikel 8 en de toelichting 
hierop in het Reglement 
Vervangingsfonds).�

Zieke 
vakleerkracht�

A.L.O.-student� Nee� Is onbevoegd.�
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Zieke LIO-
leerkracht�

Groepsleerkracht� Ja�  �

Zieke zij-
instromer�

Groepsleerkracht� Ja�  �

Zieke 
lerarenonder-
steuner/onderwijs/ 
klassenassistent�

Groepsleerkracht� Neen� Kan alleen aangesteld 
worden als lerarenonder-
steuner/onderwijs/ 
klassenassistent.�

Onderwijsassistent 
in opleiding (OIO)�

Groepsleerkracht� Neen� Kan alleen aangesteld 
worden als 
onderwijsassistent in 
opleiding.�

Gedetacheerde 
groepsleerkracht�

Groepsleerkracht� Ja� Alleen vervanging 
mogelijk via de uitlener.�

 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Themabijeenkomst samenwerkingsverbanden 
 
Op dinsdag 4 maart is er voor samenwerkingsverbanden die lid zijn van 
VOS/ABB een themabijeenkomst over bedrijfsvoering. Aanmelden kan online. 
 
Tijdens de gratis themabijeenkomst komen alle aspecten aan de orde die met het 
financieel beleid te maken hebben, zoals bekostigingsaspecten, begroten, 
reserveren, btw, de jaarrekening en uitputtingsoverzichten. De uitvoering van de 
themabijeenkomst is in handen van de bedrijfsvoeringsspecialisten Bé Keizer en 
Reinier Goedhart van VOS/ABB. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de bijeenkomst worden gehouden in het 
kantoor van VOS/ABB in Woerden. De bijeenkomst op dinsdag 4 maart duurt van 
10.00 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur). 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>financiën>bedrijfsvoering) staat het online 
aanmeldformulier. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
 
 
Toolbox: meerjarenbegroting WSNS 2008 
 
Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting 
samenwerkingsverband WSNS voor de komende jaren is gereed. Daarmee kunt 
u op betrekkelijk eenvoudige wijze een deugdelijke begroting maken, waarin de 
voornemens uit het zorgplan worden geconcretiseerd. 
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Het instrument gaat uit van een aantal keuzen, die in de toelichting nader zijn 
aangegeven. Het advies is deze keuzen te volgen om het niet nodeloos ingewikkeld 
te maken. Het volgt de indeling van de jaarrekening, zoals die door het ministerie van 
OCW wordt voorgeschreven. Door de boekhouding conform deze indeling in te 
richten, kunt u ook op eenvoudige wijze de financiële jaarrekening maken. Dat levert 
dan de exploitatierekening en balans, die u samen met de accountantsverklaring 
naar CFI kunt sturen. Dan hoeft u geen gebruik te maken van het programma EFJ, 
dat voor samenwerkingsverbanden erg complex is.  
 
Het instrument is voorzien van een hulpblad om de kosten te ramen van het inzetten 
van personeel van een in het verband deelnemend bestuur, bijvoorbeeld een 
coördinator, een ambulant begeleider, een lid van de PCL enzovoort. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>financiën>bedrijfsvoering) staat een link 
naar het instrument 'MJB GELD SWV 2008 vs a.xls' in de Toolbox 08-09 in de map 
WSNS.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 0348-
405220, rgoedhart@vosabb.nl  
 
 
Toolbox: FPE-model SBO voor 2008 
   
Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting SBO volgens het 
FPE-model voor 2008 en volgende jaren is gereed. Het zit in de Toolbox op 
www.vosabb.nl.  
 
In het model zijn de nieuwe gegevens van de Londo-bekostiging voor 2008 verwerkt. 
Het model is in vergelijking met het vorige voor 2007 op basis van wensen van het 
gebruikersoverleg op een aantal punten verbeterd. Dat betreft met name de 
mogelijkheid nu ook de bekostiging van de rugzakjes erin te verwerken. 
 
Het model is nu iets meer toegespitst op de weergave naar kalenderjaar in de 
begroting, al zijn de gegevens per onderdeel ook naar schooljaar geordend. Tevens 
is aan de wens tegemoetgekomen om per school ook een balans weer te kunnen 
geven. 
 
De gegevens van het personeel kunnen nu voor twee schooljaren worden 
opgenomen, waardoor mutaties voor het komende schooljaar ook alvast kunnen 
worden verwerkt. Dit was eveneens een wens die uit het gebruikersoverleg naar 
voren kwam. Het model is weer van een uitvoerige toelichting voorzien. Kortom, met 
de telgegevens van 1 oktober kunt u alvast aan de slag voor het maken van uw 
meerjarenbegroting.  
 
De nieuwe CAO PO zal naar verwachting nog leiden tot bijstelling van bedragen in 
het werkblad Tabellen, maar de inschatting is dat deze wijzigingen zonder veel 
problemen door u kunnen worden aangebracht. Overigens zullen ze uw begroting 
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nauwelijks verstoren: de hogere GPL leidt tot hogere uitgaven èn inkomsten, die 
elkaar goed in evenwicht zullen houden. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier; financiën>Bedrijfsvoering) staat een link 
naar het instrument 'MJB FPE SBO 2008 vs. a.xls' in de Toolbox in de map 'Speciaal 
basisonderwijs' onder 2008-2009.  
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Geke Lexmond, 
0348-404815, glexmond@vosabb.nl; Cor Slok, 06-13463678, cjslok@corslok.nl; Bé 
Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 
 
Errata CAO PO aan personeel verstrekken 
 
Per 1 augustus 2007 zijn aanvullingen op de CAO PO 2006-2008 vastgesteld, 
die in de errata zijn samengevat. Op grond van het bepaalde in artikel 11.1 van 
de cao moeten de errata aan de personeelsleden worden verstrekt. 
 
De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) heeft samen met de vakbonden 
op 28 juni 2007 een akkoord bereikt over de wijzigingen van de CAO PO 2006-2008. 
Bij het vaststellen van deze wijzigingen is bepaald dat zij op 1 augustus 2007 in 
werking treden. De personeelsleden dienen hiervan op de hoogte te zijn, omdat de 
errata onderdeel uitmaken van de cao. 
 
Voor de besturen van het openbaar onderwijs geldt dat zij de errata moeten 
vaststellen als in het besluit om de cao toe te passen geen bepaling is opgenomen 
over toekomstige wijzigingen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>werkgeverszaken) kunt u doorklikken naar 
de errata. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Inspectie informeert over vernieuwd toezicht 
 
De Inspectie van het Onderwijs geeft in twee afzonderlijke nieuwsbrieven voor 
het primair en het voortgezet onderwijs een toelichting op de veranderingen in 
het toezicht. 
 
De Inspectie stuurde in juli al een brief aan alle scholen en schoolbesturen om hen 
op de hoogte te stellen van wat er allemaal gaat veranderen. In de digitale 
nieuwsbrieven voor het po en het vo kunnen de scholen en besturen een en ander 
nalezen. 
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In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>kwaliteit) staan twee links naar de 
nieuwsbrieven voor het po en vo. 
 
Debat 
In Over Onderwijs nr. 5, die op 31 oktober uitkomt, staat het vernieuwde 
inspectietoezicht centraal in de rubriek 'Het debat'.  De debaters zijn algemeen 
directeur Raymond de Jong van de Escalda Scholen in Zeeuws-Vlaanderen en 
algemeen directeur Roelof Huisman van het Bestuur Openbaar Basis Onderwijs 
Boarnsterhim in Friesland. 
 
De Jong is blij met het vernieuwde toezicht, omdat de schoolbesturen daarin een 
grotere rol krijgen dan nu. Huisman is echter bang dat het demotiverend werkt als de 
Inspectie alleen nog maar op scholen komt om slechte rapporten uit te delen. 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 
 
Extra geld voor leraren nog niet gevonden 
 
'Er liggen nog 100 varianten op tafel om geld vrij te maken voor de 
lerarensalarissen.' Dat is de reactie van de woordvoerder van minister Ronald 
Plasterk van OCW op het bericht van RTL Nieuws dat de basisbeurs voor 
studenten zou worden afgeschaft om de salarissen van leraren te verhogen.  
 
RTL Nieuws meldde vorige week dinsdag dat Plasterk de basisbeurs voor studenten 
in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs wil afschaffen om zo 
geld vrij te maken voor de leraren. Het nieuws veroorzaakte veel opschudding, in de 
Tweede Kamer maar vooral ook onder de studenten en hun belangenorganisaties. 
 
De woordvoerder van Plasterk meldt echter aan VOS/ABB dat het bericht niet klopt. 
'Er liggen nog 100 varianten op tafel om geld vrij te maken, en elke dag komen er bij 
wijze van spreken tien varianten bij en vallen er weer tien andere varianten af.' Hij 
weigerde verder inhoudelijk op de zaak in te gaan. 
 
De minister is binnen zijn begroting op zoek naar 1,3 miljard euro, omdat de tijdelijke 
Commissie Leraren onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan vlak voor 
Prinsjesdag adviseerde om het vak van leraar met onder andere meer salaris 
aantrekkelijker te maken.   
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Kabinet komt met 2500 combinatiefuncties 
 
Er komen 2500 fulltime combinatiefuncties voor mensen die deels in de sport- 
of cultuursector en deels in het onderwijs werken. De ministeries van VWS en 
OCW, de gemeenten, sportclubs en cultuurorganisaties gaan hiervoor met 
elkaar samenwerken, meldt staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS in haar 
beleidsbrief 'De kracht van sport'. 
 
De beleidsbrief van Bussemaker is een vervolg op de 'Impuls brede scholen, sport en 
cultuur' die in augustus werd gepresenteerd. Met de realisering van 2500 fulltime 
combinatiefuncties wil het kabinet verschillende doelen bereiken: 
 
* Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in primair en 
voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 zogenoemde krachtwijken van 
minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. 
 
* Versterking sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet 
van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. 
 
* Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle 
leerlingen. 
 
* Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 
cultuurvormen. 
 
De beleidsbrief van staatssecretaris Bussemaker staat in de rechterkolom van dit 
bericht op www.vosabb.nl (dossier>achterstandenbeleid>brede school). 
 
 
Nederland Leest: 'De gelukkige klas' 
   
Minister Ronald Plasterk van OCW heeft afgelopen vrijdag in de hoofdvestiging 
van de openbare bibliotheek in Den Haag het officiële startsein gegeven voor 
Nederland Leest. Het is de tweede keer dat dit nationale evenement wordt 
gehouden. Het boek 'De gelukkige klas' van schrijver en onderwijzer Theo 
Thijssen staat centraal. VOS/ABB haakt hierop aan met 'Gezocht: de 
gelukkigste klas'. Alle leden van VOS/ABB kunnen meedoen aan deze 
imagocampagne. 
 
Theo Thijssen (1879-1943) schreef 'De gelukkige klas' in dagboekvorm. Het boek 
gaat over het leven in een klas rond 1900. Leden van de openbare bibliotheken 
kunnen het boek gratis afhalen. Ook leerlingen van havo-4 en vwo-4 krijgen het boek 
cadeau. 
 
Met de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas' haakt VOS/ABB aan bij Nederland Leest. 
Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van scholen die lid zijn van 
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VOS/ABB, kunnen met een eigen videopresentatie laten zien dat zij in een gelukkige 
klas zitten.  
 
De inzendingen worden door VOS/ABB digitaal gebundeld op youtube. De winnaar 
wordt in het voorjaar bekendgemaakt op het landelijke VOS/ABB-congres. 
 
Informatie: Annelies Schrijver, 0348-405293, aschrijver@vosabb.nl  
 
 
Leraren voelen zich een stuk veiliger 
 
Het onderwijspersoneel voelt zich veel veiliger dan in 2003. Dat meldt het 
Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een 
enquête, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 
 
Uit de enquête komt niet alleen naar voren dat leerkrachten en ander personeel zich 
op scholen veiliger zijn gaan voelen, maar ook dat de indruk bestaat dat scholen 
tegenwoordig strenger zijn dan in 2003. De regels zijn duidelijker en worden beter 
gehandhaafd. 
 
Het Onderwijsblad meldt ook dat een kwart van de geënquêteerden zegt dat scholen 
geweldsincidenten met opzet niet melden, omdat de vrees bestaat dat anders de 
goede naam van de school wordt aangetast. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>school en omgeving>veiligheid) staan twee 
links, één naar een uitgebreid bericht op de website van de AOb en één naar het 
onderzoeksrapport. 
 
 
Jongens haken af op softe pabo's 
 
Veel jongens op de pabo haken voortijdig af, omdat het onderwijsaanbod te 
weinig op kennis is gericht. Dat zegt pabo-docent Gerda Geerdink van de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Op 5 november promoveert zij aan de Radboud 
Universiteit op het onderzoek 'Diversiteit op de pabo'.  
 
Voor haar onderzoek nam Geerdink onder meer diepte-interviews af bij 
eerstejaarsstudenten van de pabo en herhaalde ze dit na tweeëneenhalf jaar bij 
dezelfde groep. Het bleek dat jongens over het algemeen een andere 
beroepsmotivatie en opleidingsverwachtingen hebben dan meisjes. 'Jongens zien 
een leraar primair als iemand die kinderen iets leert en vertelt hoe de wereld in elkaar 
steekt. Voor meisjes is een leerkracht vooral iemand die met kinderen werkt. Dat is 
hun motivatie: ze willen 'iets' met kinderen doen', aldus Geerdink.  
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Ze concludeert dat mannelijke studenten meer gericht zijn op 'harde' pabo-
onderdelen, zoals schoolvakken en vakdidactiek. Vrouwelijke pabo-studenten zijn 
meer gericht op de leerling en het leerproces en op 'zachte' onderdelen, zoals 
pedagogiek en onderwijskunde. Bovendien zijn meisjes volgens Geerdink intrinsiek 
gemotiveerd -leren en jezelf ontwikkelen is voor hen vanzelfsprekend- terwijl jongens 
meer doelgericht zijn. Dit alles leidt ertoe dat jongens kritisch zijn over de pabo. Ze 
vinden de opleiding niet uitdagend genoeg en te vrijblijvend. Dat demotiveert hen.  
 
Gerda Geerdink, 'Diversiteit op de pabo. Sekseverschillen in motivatie, 
curriculumperceptie en studieresultaten'. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 
2007. De handelseditie verschijnt bij Garant Uitgevers (Antwerpen/Apeldoorn), ISBN 
978 90 441 2192 6. Prijs � 32,- 
 
 
Tientallen scholen te dicht bij snelweg 
 
Van de ruim 9000 schoolgebouwen voor primair onderwijs, liggen er 115 te 
dicht bij een doorgaande weg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 
 
Minister Jacqueline Cramer van VROM vindt dat nieuwe schoolgebouwen op 
minimaal 100 meter van een snelweg of provinciale weg moeten komen te staan, 
omdat leerlingen en leerkrachten anders te veel fijnstof inademen. Fijnstof bestaat uit 
minuscule deeltjes in onder meer uitlaatgassen. Deze deeltjes kunnen op den duur 
de gezondheid aantasten. 
 
Het CBS onderzocht hoeveel huidige schoolgebouwen voor primair onderwijs 
volgens de norm van Cramer te dicht bij een doorgaande weg staan. Het blijkt dat 
van de ruim 9000 gebouwen er 115 niet aan de norm voldoen. Van deze scholen 
liggen er 72 op minder dan 50 meter van een snelweg of provinciale weg. 
 
 De gemiddelde afstand van schoolgebouwen tot een snelweg verschilt sterk per 
provincie. In Utrecht is die afstand met 2,3 kilometer het kleinst, terwijl die in 
Friesland met 6,4 kilometer het grootst is.  
 
Als wordt gekeken naar de vier grote steden, dan ligt in Den Haag en Utrecht geen 
enkele school in de gevarenzone, terwijl in Amsterdam vier en in Rotterdam drie po-
scholen op minder dan 100 meter van een snelweg liggen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>school en omgeving) staat een link naar 
een uitgebreid bericht op de website van het CBS. 
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Wie heeft het schoonste schoolpein? 
 
Op openbare basisschool Anne Frank in Den Haag is vorige week het 
startschot gegeven voor een landelijke actie tegen zwerfafval. Basisscholen 
kunnen meedoen aan een wedstrijd voor het schoonste schoolplein van 
Nederland. 
 
In het kader van de kick-off van het landelijk Impulsprogramma Zwerfafval 
verzorgden minister Jacqueline Cramer van VROM, burgemeester Annemarie 
Jorritsma van Almere en voorzitter Arie Kraaijeveld van brancheorganisatie FME-
CWM een mini-les over zwerfafval. Ook hielden ze met de leerlingen van de 
openbare Anne Frankschool in Den Haag een opruimactie. 
 
Het Impulsprogramma Zwerfafval, dat tot eind 2009 loopt, heeft drie speerpunten: 
 
* Beïnvloeding van consumentengedrag 
* Handhaving van regelgeving over zwerfafval 
* Innovaties door producenten 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl staat een link naar meer informatie over de wedstrijd 
voor basisscholen. 
 
 
WvPO-discussies over CAO PO afgelast 
 
De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) heeft besloten de 
discussiebijeenkomsten over de nieuwe CAO PO vanwege te geringe 
belangstelling niet door te laten gaan. 
 
Tijdens vier bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land wilde de WvPO met 
werkgevers in het primair onderwijs praten over de koers bij de onderhandelingen 
over de CAO PO. Er kwamen echter zo weinig aanmeldingen binnen, dat besloten is 
de bijeenkomsten af te gelasten. 
 
De vertaling van de arbeidsvoorwaardennota van de WvPO in een nota van inzet zal 
nu plaatsvinden in nauw overleg met de arbeidsvoorwaardencommissie van de 
WvPO. Schoolbesturen die zich voor een van de discussiebijeenkomsten hadden 
ingeschreven, ontvangen nader bericht. 
 
Informatie: Lidia Hofman, 0348-405204, lhofman@vosabb.nl  
 


